
DNEVNI RED 
 

sreda, 21. februar 2018 
9.00 Molitev in uvodna misel 

9.15 Predavanje (I. del):  

dr. Sara in dr. Drago Jerebic: 
Vloga kateheta v mreži odnosov s 
katehiziranci in njihovimi družinami 
10.00 Odmor  

10.30 Predavanje (II. del) 

11.15 Pogovor s predavateljem 

12.45   Dnevna molitvena ura  

13.00 Kosilo 

14.30 Molitev  

14.35 Predavanje (I. del): 

dr. Vinko Potočnik:  

Kristjan v omrežju sodobnih družb in 

kultur 
15.30 Odmor 

16.00 Predavanje (II. del) 

16.45   Pogovor s predavateljem 

17.15 Skupni plenum 

18.30 Večerja 

19.30 Adoracija, večernice in sveta maša, 

ki jo vodi škof msgr. dr. Peter Štumpf 
 

četrtek, 22. februar 2018 
8.00 Zajtrk 

9.00 Molitev 

9.15     Predavanje  

dr. Matjaž Celarc:  
Jezus, Učitelj učiteljev – Jezusova 
pripovedna kateheza na poti v Jeruzalem 
 

10.00 Odmor  

10.30 Delavnica 

12.45   Dnevna molitvena ura 

13.00 Kosilo  

14.30 Delavnici 

Safe.si: Varna raba interneta 

16.00 Odmor 

16.30 s. mag. Magda Burger ND: 

Predstavitev novega katehetskega 

načrta 

18.00 Sveta maša 

19.00 Večerja 

19.30  Dramatizacija in skupno reševanje 

katehetskih primerov 

21.00 Večernice 

 

petek, 23. februar 2018 
7.30 Sveta maša s hvalnicami 

8.00 Zajtrk 

9.00 Molitev 

9.15     Predavanje (I. del):  

g. Miha Kramli:  
Zanke elektronskega mreženja 
10.00 Odmor  

10.30 Predavanje (II. del) 

11.15 Pogovor s predavateljem 

12.00   Zaključna refleksija 

13.00   Kosilo 

 

 

 

 

VEČERA 
 

sreda, 21. 2. 2018 
Adoracija pred Najsvetejšim,  

večernice, sveta maša 
 
 

četrtek, 22. 2.2018 
Dramatizacija katehetskih dogodkov in 
skupno reševanje katehetskih primerov 

 

Katehetski dogodki 
 
Vsako postno nedeljo ob 16.00: molitev 
križevega pota 
 
Sobota, 24. 2. 2018, ob 9.00 v Veržeju: 
srečanje animatorjev oratorija 
 
Sobota, 17. 3. 2018, ob 9.00 v Radencih: 
škofijska duhovna obnova ŽPS 
 
Nedelja, 7. 4. 2018, 9.00 v stolnici v Murski 
Soboti: srečanje bogoslužnih sodelavcev in 
podelitev diplom KPŠ. 
 
Torek, 10. 4. 2018, 19.30 v Ljutomeru: 
škofijsko srečanje SŠKK 

 
Sobota, 21. 4. 2018: romanje Skupnosti 
slovenskih katehistinj in katehistov ter 
njihovih družin – po Baragovih poteh. 
 
Sobota, 9. 5. 2018 na Rakovniku: Čarna 
Mavrica (Mavrično-katehetske igre). 
 

 



SKU 
Slovenski katehetski urad (SKU) je 
delovno telo Slovenske škofovske 

konference (SŠK) za področje kateheze. 
 

PUBLIKACIJE SKU 
 

Naša kateheza je revija, namenjena vsem, ki 
katehizirajo na župnijah, v družinah in širših 
skupnostih ali organizacijah. Izhaja štirikrat 
letno. Vsaka številka je posvečena določeni 
tematiki, povezani s smernicami pastoralnega 
leta ali drugimi aktualnimi katehetskimi izzivi. 
 

Katehetko je katehetski obvestilnik, ki 
prinaša ideje za katehezo, izdelavo 
katehetskih pripomočkov, pripravo 
sodelovanj pri svetih mašah, molitve in 
obvestila o izobraževanjih, usposabljanjih, 
duhovnih obnovah in drugih srečanjih za 
katehete. Povabljeni, da tudi vi sodelujete pri 
oblikovanju njegove vsebine.  
 

Liturgični zvezek (v sodelovanju z 
Mavrico) je pripomoček za globlje doživljanje 
bogoslužja in bolj zavzeto sledenje Božji 
besedi. Spodbuja dejavno spremljanje 
cerkvenega leta. 
 

Zborniki: SKU vsako leto ob katehetskem 

simpoziju izda zbornik predavanj. 
 

Veroučni učbeniki, delovni zvezki in 
priročniki za kateheta.  
 
Več informacij: sku@rkc.si. 
 
 

 

 

 

OBVESTILA 
 

 

* Delo katehetskega simpozija vsem 
občestvom že sedaj priporočamo v molitev. 

* Kdor ima bogoslužni molitvenik, naj ga 
prinese s seboj. Duhovniki prinesite tudi albo 
in štolo, obveznosti doma pa skušajte urediti 
tako, da boste lahko sodelovali na celotnem 
programu. 

* Prispevek za zbornik in bivanje znaša 70 €. 
Znesek nakažite na račun: 
Slovenski katehetski urad, Poljanska c. 2, 
1000 Ljubljana;  
TRR: SI56 0430 2000 3196 716; namen: KS 
MS. 
Doplačilo za uporabo posteljnine (rjuhe in 
brisače): 4 €/osebo. 

* Udeleženci posameznih predavanj boste 
kosilo (in druge obroke) lahko naročili in 
plačali ob prihodu v domu duhovnosti. 
Kotizacija za posamezno predavanje je 5 €. 
Zbornik stane 10 €.  

* Župnike prosimo, da vse katehetske 
sodelavce povabite in spodbudite k udeležbi 
ter jim pomagate kriti stroške simpozija.  

Prijave sprejemamo do  
16. februarja 2018 na naslovu: 
 
Škofija Murska Sobota  
Pastoralna služba  
Gregorčičeva 4, 9000 Murska Sobota  
tel.: 0590/80-617  
e-pošta:  
pastoralna.sluzba@skofija-sobota.si 
spletna prijava: http://sku.rkc.si 
 
 
 
 

 

SKU 

SLOVENSKI KATEHETSKI URAD 

 
 

48. KATEHETSKI SIMPOZIJ 
 

V MREŽI 
Družine, odrasli in mladi v današnjem 

svetu – priložnosti za oznanilo 
evangelija 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kančevci 
21.–23. februar 2018 
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